Mulher:
Seu voto não tem
preço
Nas eleições de
2008 as mulheres
brasileiras reafirmam
outra vez: nosso voto não
terá preço! Votaremos em
mulheres e homens
comprometidos com a luta
do povo e com os direitos
das mulheres.
Somos mais de
50% da
população e
queremos participar decisivamente da vida
política e social do Brasil – queremos ser
prefeitas, governadoras e presidente da
República. Merecem nosso voto aqueles e
aquelas que lutam pela defesa dos nossos
direitos.

Trabalho
Trabalho: valorizar o trabalho sem
discriminação e com carteira assinada;
licença-maternidade de 6 meses com garantia
do emprego.
Violência: fazer cumprir a Lei Maria da Penha,
garantir a implementação dos juizados
especiais, a ampliação do número de casaabrigo e da rede de atendimento às mulheres
em situação de violência.

Queremos mais!
Cidades mais humanas, com medidas que
melhorem a vida cotidiana das mulheres,
como iluminação pública eficiente,
equipamentos sociais, saneamento, esporte,
cultura e lazer, transporte e habitação.
Mais participação das mulheres nos espaços
de poder.
Instrumentos capazes de combater a
mortalidade materna, inclusive implantando
os Comitês de Prevenção da Mortalidade
Materna.
Defender e fiscalizar a implementação do II
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres,
não admitindo retrocessos.
Queremos a legalização do aborto.

Mais política e mais poder
Em 2008, votaremos e seremos também
candidatas em vários municípios para fortalecer
a luta pela igualdade para as brasileiras, por
justiça e pela paz.
Queremos elaborar e fazer cumprir as
políticas públicas que garantam para as
mulheres direitos iguais e respeito às
diferenças
Faremos valer a luta das mulheres por igual
representação em todas as esferas de poder
na sociedade.

As mulheres no poder:
prefeitas e vereadoras
Com mais mulheres Vereadoras e Prefeitas
teremos mais democracia nas cidades e faremos
valer a lei dos direitos iguais, tornando as
cidades mais humanas.
Saúde
Saúde: defender o SUS, garantindo a
ampliação de uma rede de atendimento digno
e eficaz, e o acesso aos serviços com muito
respeito ao nosso corpo e às diferentes fases
de nossas vidas.
Educação
Educação: elaborar e fiscalizar conteúdos
escolares e da mídia, que eduquem para o
respeito às diferenças, combatam os
estereótipos e valorizem as mulheres.
Garantia de escolas de período integral.

Oportunizar autonomia econômica com
incentivos para a cidadania das mulheres que
garantam a participação em condições de
igualdade, com formação profissional em
horários especiais, criação e funcionamento
de lactários e creches.
Fortalecimento e ampliação da democracia
brasileira com a superação da subrepresentação feminina nas decisões em
nosso país.

Participar na
política é consolidar
a democracia
com mais poder;
mais respeito;
mais igualdade;
mais justiça social.
Por um mundo de igualdade,
contra toda a opressão.
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